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Pageviews: 

3,000/maand 

Unieke bezoekers: 

1,300/maand 

Sociale Media: 

3.345 

Facebook: 

880 

Twitter: 

785 

LinkedIn 

1.300 

Instagram 

380 

Een groot hart voor kleine ondernemers! 

Sinds augustus 2015 heb ik het schrijven 

herontdekt. Oef! Met plezier tokkel ik dagelijks 

op mijn laptop. Een dag niet geschreven, is een 

dag niet geleefd! 

Zelf heb ik twee horeca-zaken geleid met mijn 

man, dus ik heb wel wat ervaring als 

zelfstandige. Ik heb dus een groot hart voor 

kleine ondernemers.  

Dus waarom zou je geen blogger inzetten voor 

jouw bedrijf? Hiermee ben je één van de pioniers 

in Vlaanderen. In Nederland en in de VS is 

‘blogpubliciteit’ booming business…  

Nu jij! 

Over mezelf…  

Een atypische blogster mét karakter! 

Als 50-plusser (ahum!) geniet ik ten volle van reizen (ver 

weg of dichtbij), etentjes (beentjes onder tafel of zelf 

kokerellen), uitstapjes, boeken en feestjes. Een 

wereldreiziger die geniet dus! Daarom kan ik niet 1 

onderwerp kiezen, maar blijf ik een ‘omni-blogger’. Op 

Biersta.nl vind je nog interviews en recepten van mijn 

hand. 

Mijn interessegebied blijft immens groot.In mijn 

loopbaan als Talent Manager heb ik heel wat ervaring 

opgedaan qua  coaching en opleiding. Uiteraard gebruik 

ik deze kennis in de rubriek ‘mini-cursus’ en schrijf ik ook 

artikels voor www.ondernemenophakken.nl .  
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Product review 

Winactie 

Gesponsorde blogpost 

Blogpost bedrijfsevent 

Banner 

Opleiding 

 

http://www.ondernemenophakken.nl/


 

www.wereldgenieter.com 

Chrisje.stultiens@gmail.com 

twitter.com/wereldgenieter 

instagram.com/wereldgenieter/ 

LinkedIn.com/in/chrisstultiens/ 

facebook.com/wereldgenieter/ 

 

 

 

Hoe kunnen we samenwerken? 

 

1. Je stuurt een product naar me op en ik schrijf er een artikel over. Simpel! 
Je stuurt een product naar me op en ik kan dit wegschenken als een 
winactie. 
Ik schrijf een artikel over jouw bedrijf, jezelf of product.  

2. Je nodigt me uit voor een bedrijfsevent of een interview en dan publiceer ik 
het verhaal.  

3. Jouw logo als banner op mijn blog voor 1 maand  
4. Opleiding van een medewerker tot ‘bedrijfsblogger’. 

 

 

 

Geografie

België Nederland Andere

Ik kijk alvast uit 

naar onze 

samenwerking. 

Contacteer me 

vrijblijvend. Laat ons 

samen pionieren! 

Chrisje 
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